I.
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
17/2021. (III.8.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. §-ának (4) bekezdésében
rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
1. A Heves Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs közfeladatai ellátásába a 2021-2027-es programozási időszak során
is be kívánja vonni a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Göndör János
Tibor, ügyvezető, adószám: 22128702-2-10, cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-029615).
2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által
Cg. 10-09-029615 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. többségi tulajdonrésszel rendelkező alapító
tagja feladat- és hatáskörében eljárva a 2021-2027-es fejlesztési időszakra szóló
feladatellátással történő kibővítés tárgyában a Felek között 2016. február 26. napján létrejött
közfeladat-ellátási megállapodás módosítását támogatom akként, hogy a Heves Megyei
Önkormányzat többségi tulajdonrésszel rendelkező tag a taggyűlési (vagy taggyűlés tartása
nélküli írásbeli) szavazás során a közfeladat-ellátási megállapodás módosítását - a Kft.
felügyelőbizottságának a közfeladat-ellátási megállapodás módosítása kérdésében
kialakított támogató döntése függvényében – a jelen veszélyhelyzeti határozat mellékletét
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal támogatja.
3. Fentiek értelmében a Kft. taggyűlésének soron következő ülésén, vagy ülés tartása nélküli
írásbeli döntéshozatal esetén, a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a Közgyűlés
elnöke szavazatával - a Kft. felügyelőbizottságának a jelen közfeladatellátási megállapodás
módosítása kérdésében kialakított támogató döntése függvényében - a közfeladat-ellátási
megállapodás módosításához kapcsolódó határozatot, jelen veszélyhelyzeti határozat
melléklete szerinti tartalommal támogatja. A Heves Megyei Önkormányzat részéről a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közfeladat-ellátási megállapodás aláírására,
valamint az aláírással és a megállapodás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére a Közgyűlés elnöke jogosult.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnöke
2021. március 31.
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 17/2021. (III.8.) számú
veszélyhelyzeti határozatához
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Közfeladat ellátási megállapodás
(a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedettek)
Amely létrejött egyrészt
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász Attila
Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma:
15728946 8411 321 10), mint önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth
Lajos u. 9., képviseli: Göndör János Tibor, ügyvezető, adószám: 22128702-2-10,
cégjegyzékszáma: 10-09-029615), mint Kft, a továbbiakban Kft.
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények:
1.1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat olyan területi
önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint – kötelező feladatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében
→ a területfejlesztés és területrendezés feladata:
a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek
elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása,
a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása
érdekében;
c) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés
elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a
határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének
elősegítése.
→ a területfejlesztés feladata különösen:
a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő,
a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és
érvényesítése;
b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű
térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező
központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
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f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.
→ a területrendezés feladata különösen:
a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;
b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő
területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve
elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása;
c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok
összehangolása.
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és
egyéb érintett szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el.
1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében
közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok
ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához
szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben
történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli
szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat többségi tulajdonosi részesedésével működő Kft fő- és
egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági
tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat
részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási
közfeladatai ellátásában működik közre.
1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az – integrált területi program összeállításáért
felelős megyei önkormányzat, mint - területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív
programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak
módosítását,
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú
értékelési szempontokat,
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő
bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához,
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól
a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a
kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megyében felhasználható
forrásainak megalapozott tervezéséhez a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes
települését – kivéve Eger MJV-t – érintő projektgyűjtést hajtott végre.
A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladataként nevesíti az
integrált területi programok – úgy, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) esetében a Heves Megyei Integrált Területi Program - összeállítását és annak
végrehajtását is.
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Felek előtt ismert, hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, meghirdetésre kerülő felhívások
egy részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat vagy az általa vezetett konzorcium
nyújthat be támogatási kérelmet.
Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. melléklete értelmében a megyei önkormányzat - a
megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési
önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei
jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment
tevékenységének, valamint a kormányrendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt további
tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A
közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó
szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a
Kormányrendelet fent hivatkozott rendelkezései szerint a Kormányrendelet hatálya alá tartozó
támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és
megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési önkormányzat kéri.
A fent írtakon túl a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési időszak területi tervezéséhez
kapcsolódóan és megyei programdokumentumainak megalapozásaként az Önkormányzat a
megye összes települését, továbbá az operatív programok potenciális kedvezményezettjeit
érintő projektgyűjtést hajt végre. Az integrált területi programok összeállítása és annak
végrehajtása is változatlanul a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladata.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a területi szereplők részére meghatározott
közfeladatokat a továbbiakban is a Kft. bevonásával látja el, ennek alapján Felek a 2021-2027
programozási időszakot előkészítő és a 2021-2027 ciklusra eső projekt-előkészítéssel
kapcsolatos és a projektmenedzsmenttel összefüggő feladatok ellátása során is együttműködnek
egymással. Ennek keretében Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megállapodás 1./
pontjában foglalt feladatok ellátását a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszak vonatkozásában
is változatlan formában fenn kívánják tartani úgy a fejlesztési időszak tervezéséhez
kapcsolódóan, mint a rendelkezésre álló források előírásszerű felhasználása vonatkozásában.
1.4. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzat és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezetek kizárólagos
tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés i)
pontjában foglalt körülmények – úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés
hiánya, strukturális és gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény – fennállhatnak.
1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat – figyelemmel
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire – a nettó 2.000.000,-Ftot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései (építési
beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés) esetén – a beszerzés sajátosságaira,
körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is figyelemmel – a
Közgyűlés Elnökének – a Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított, átruházott
hatáskörön alapuló – döntése alapján 3 írásos ajánlat (ajánlatkérés) beszerzésére jogosult.
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Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet
alapján nem kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodásokra,
amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek
részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzésekről
szóló törvény ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában vannak.
2./ Megállapodás tárgya:
2.1. Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra
is - Felek vállalják, hogy a Kormányrendelet, valamint a 2021-2027-es európai uniós
programozási időszak hatálya alá tartozó uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló
támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését
megelőző folyamatokban, majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében, valamint a
projektek fejlesztésében és megvalósításában egymással együttműködnek, Önkormányzat
ezen feladatok megvalósításába – a hivatkozott Kormányrendeletben, illetve a 2021-2027-es
európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezésekben kapott
felhatalmazás alapján - Kft-t bevonja az alábbi feladatokba:
-

-

a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési
megállapodások és egyéb - a feladatellátásra létrejövő - szerződések keretében a
Kormányrendelet hatálya alá tartozó, valamint a területi operatív programon túlmenően
más Európai Uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások megszerzésére
irányuló pályázatai előkészítését megelőző feladatok ellátása,
ezen fejlesztési projektek előkészítése,
nyertes pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
nyertes pályázat esetén beszerzési, közbeszerzési, beszerzési és közbeszerzési
koordinációs feladatellátás,
közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok
ellátásában,
közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további
feladatok ellátásában.

Kft. tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége
elsősorban a projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei,
projektmenedzsment költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása,
stb.) kerül elszámolásra.
2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján –
figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is – Kft vállalja, hogy az Önkormányzat
Kormányrendelet, illetve a 2021-2027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét
szabályozó hatályos rendelkezések hatálya alá tartozó, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programon, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon
kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló pályázataiban (ágazati operatív
programok, közvetlen brüsszeli források, interregionális együttműködési programok, stb.),
továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban részt vesz, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan
- megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtását,
- megyei társadalomfejlesztési programok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés
elősegítése érdekében,
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- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák készítését,
- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását.
2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó – az Önkormányzatnak a megyei
területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves Megyei
Integrált Területi Program dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósítását szolgáló,
vagy az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához kapcsolódó, azt elősegítő pályázatok kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó, konzorciumvezető, konzorciumi
partner) minőségben (ide nem értve a TOP és TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó,
konzorciumi formában biztosított projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és egyéb
feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, vele egyetértésben vesz részt.
2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó
pályázatok előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával,
valamint az ezen cél szem előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások
igénybevételével részt vállal. Az együttműködés feltételeit a Felek esetileg alakítják ki, az
elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét biztosító előírások és jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével, a hatékony és gazdaságos projekt-megvalósítás céljának
biztosíthatósága mellett.
2.5. Amennyiben a 2.1., 2.2., 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellátás vonatkozásában
annak szükségessé felmerül, a Kft. feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5.
pontok szerinti eljárásrend keretében történhet.
3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak végrehajtását
érintő fejlesztési elképzelésekről, annak változásairól, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályi
változásokról, döntésekről folyamatosan tájékoztatják egymást.
4./ Felek között jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60
napos felmondási idővel írásban, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal
felmondhatják, mely esetben kötelesek a folyamatban lévő feladatok ellátásáról – a pályázatok
zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartó – egyeztetést folytatni, és a feladatellátás
biztonságát nem veszélyeztető megoldást találni.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a
hivatkozott Kormányrendelet, valamint a 2021-2027 fejlesztési időszakra vonatkozó – azonos
tárgykörben megalkotandó - jogszabály rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett
kölcsönösen együttműködnek, melynek során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik
ki:
Önkormányzat részéről:

Név: Domján
Róbert,
Területfejlesztési
Területrendezési Osztály vezetője
Tel. szám:
36/521-334

Kft részéről:

Név:
Tel. szám:

és

Göndör J. Tibor, ügyvezető
36/521-372

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely
körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
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6./ Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik fél
bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a
másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve
harmadik személy tudomására, kivéve, ha arra őket jogszabály kötelezi.
7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
8./ A Megállapodás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös
aláírásával lép hatályba. Önkormányzat 2, Kft. 1 eredeti példányt kap.
9./ Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában kell történnie.
10./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése
alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek a per tárgyának értékétől függően
kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12./ Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet, a 20212027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezések,
valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírják.
Eger, 2021. március .....

.............................................
Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft.
Göndör János Tibor
Ügyvezető
Kft.

...........................................
Heves Megyei Önkormányzat
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlése elnöke
Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:
Eger, 2021. március .......
...........................................
Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 18/2021. (III. 10.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva,
az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg.
10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója feladat- és hatáskörében eljárva a Kft.
jelenlegi ügyvezetőjének, Dudás Tamás (anyja neve: Pullai Katalin Márta, születési helye,
ideje: Eger, 1979. január 4.) 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5. szám alatti lakosnak a
megbízatását 2021. március 31. napjával visszavonom, és 2021. április 1. napjával kezdődő
2026. március 31. napjáig tartó időszakra ügyvezetőként történő, ismételt megválasztásáról
szóló döntést hozok a gazdasági társaság felügyelőbizottságának e döntések meghozatalát
támogató határozatára is figyelemmel. Az ügyvezető munkaszerződés-módosításának
aláírására és az azzal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Kft.
működése során az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására – változatlanul - a
Közgyűlés elnöke jogosult.
Felelős:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője, kamarai jogtanácsos
Határidő: azonnal

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 19/2021. (III. 10.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva,
az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg.
10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója feladat- és hatáskörében eljárva a 18/2021.
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(III. 10.) számú veszélyhelyzeti határozattal a Kft. ismételten megbízott ügyvezetőjével, Dudás
Tamás (anyja neve: Pullai Katalin Márta, születési helye, ideje: Eger, 1979. január 4.) 3300
Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5. szám alatti lakossal az ügyvezetői feladatok ellátása
céljából határozott időtartamra kötött munkaszerződésének - a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 192. § (4) és 209. § (1) bekezdéseiben foglaltak mellett történő –
módosításáról szóló döntést hozok, a gazdasági társaság felügyelőbizottságának e döntést
támogató határozatára is figyelemmel, az alábbiak szerint:
- az ügyvezetői feladatok ellátására létrejött munkaviszony időtartama meghosszabbodik,
2026. március 31. napjáig,
- az ügyvezető havi bruttó munkabére 2021. április 1. napjától 850.000 Ft-ra módosul,
- az ügyvezető munkaszerződésének további pontjai változatlan feltételekkel maradnak
hatályban.
Felelős:
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője, kamarai jogtanácsos
Határidő: azonnal
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 20/2021. (III. 10.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva,
az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg.
10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója feladat- és hatáskörében eljárva, a Kft.
alapító okiratának a jelenlegi ügyvezető visszahívásával és ismételten, határozott időre a
18/2021. (III. 10.) számú veszélyhelyzeti határozattal történő megbízásával, továbbá a 2021.
február 16. napjával a Kft. új tevékenységeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 7080832610
iktatószám alatt már bejelentett 7111 TEÁOR-kód szerinti Építészmérnöki tevékenység
felvételével összefüggő módosító okiratának, továbbá ezen változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának jelen határozat mellékletét képező tartalommal történő elfogadásáról
szóló döntést hozok azzal, hogy azoknak az aláírására, továbbá ezen változásoknak a
cégjegyzékbe való bejegyzése kapcsán szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke jogosult.
Felelős:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője, kamarai jogtanácsos
Határidő: azonnal
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 20/2021. (III. 10.) számú
veszélyhelyzeti határozatához
HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) alapítójaként a Heves Megyei
Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a
következők szerint állapítja meg:
1.) Az Alapító okirat 11.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Dudás Tamás
Lakcím: 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5.
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 1.
A megbízatás lejárata: 2026. március 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.”
2.) Az Alapító okirat 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök) pontja kiegészül a következő
tevékenységgel: „7111 Építészmérnöki tevékenység”
3.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen
alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Eger, 2021. március 10.
Az alapító aláírása:
.........................................
dr. Juhász Attila Simon
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Ellenjegyzem:
Egerben, 2021. március 10. napján

..........................................
Dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara jogtanácsosi lajstrom száma: KJT-017.,
kamarai azonosító száma (KASZ): 36075194
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HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA
(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2021. március 10.napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg dőlt betűvel szedett)
Preambulum
A Társaság tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egy részével 2016.
június 28. és 2016. augusztus 30. napjával elhatározott beolvadásos különválás útján különvált,
és a Társasághoz beolvadás útján csatlakozott.
Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság
alapító okiratát:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
A társaság rövidített cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
1.2. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A társaság telephelye(i): 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet
2. A társaság alapítója
Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 728944
Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Lakcím: 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.
3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 Egyéb sokszorosítás
4110 Épületépítési projekt szervezése
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5829 Egyéb szoftverkiadás
5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
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5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7010 Üzletvezetés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8110 Építményüzemeltetés
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8411 Általános közigazgatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9319 Egyéb sporttevékenység
9412 Szakmai érdekképviselet
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: határozatlan.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint, amely 4.000.000,- Ft, azaz
Négymillió forint készpénzből áll.
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra,
hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget
fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni
betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a
tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint
elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a
törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének
erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.
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5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
6. A tag törzsbetétje
6.1.Név (Cégnév): Heves Megyei Önkormányzat
A törzsbetét összege: 4.000.000,- Ft
A törzsbetét összetétele: Készpénz: 4.000.000,- Ft.
A tag a törzsbetétjéből 3.000.000,-Ft összeget a jelen alapító okirat aláírásáig teljes egészében
a társaság rendelkezésére bocsátott. A fennmaradó 1.000.000,-Ft összeget a Heves Megyei
Önkormányzat tag a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból történő különválása, és a Társaságba
történő beolvadása során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.
7. Üzletrész
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a
társaság bejegyzésével keletkezik.
8. Az egyszemélyes társaság működése
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új
tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.
8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen
végzett gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére
jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint
koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladatai
ellátásában működik közre.
9. A társaság jogállása
9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.
A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság
vagyonát gyarapítja.
9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át,
csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká
válhat szét.
10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.
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11. Az ügyvezetés és képviselet
11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Dudás Tamás
Lakcím: 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5.
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április1.
A megbízatás lejárata: 2026. március 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.
13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: Dudás Tamás
14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Kovács Béla
Lakcím: 3258 Tarnalelesz, Kossuth út 29.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.
A megbízatás lejárta: 2024. december 31.
Név: Dr. Nagy Krisztián
Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.
A megbízatás lejárta: 2024. december 31.
Név: Kurucz Anikó
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.
A megbízatás lejárta: 2024. december 31.
15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.
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16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a társaság honlapján tesz eleget.
16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
16.3. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16.§ (9)(11) bekezdései alapján a társaság, mint a különválással létrejött jogutód társaság
kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és
kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve,
adóalapját úgy határozza meg, mintha a szétválás nem történt volna meg.
Kelt: Eger, 2021. március 10.
………………………………….
Dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Alapító
Záradék:
Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai
lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okirat-módosítás alapján 2021. március 10. napjától hatályos tartalmának.
Eger, 2021. március 10.
....................................................................
Dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017.
Heves Megyei Önkormányzat
Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 21/2021. (III. 10.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva,
az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg.
10-09-029615 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonrésszel rendelkező
alapító tagja feladat- és hatáskörében eljárva a Kft. ügyvezetőjének, Göndör János Tibornak
munkaviszony keretében ellátott feladatai díjazásának módosítását támogatom akként, hogy a
Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdonrésszel rendelkező tag a taggyűlési (vagy
taggyűlés tartása nélküli írásbeli) szavazás során az ügyvezető munkabérének 2021. április 1.
napjától történő havi bruttó 850.000 Ft-ra történő módosítását - a Kft. felügyelőbizottságának
a jelen bérfejlesztés kérdésében kialakított támogató döntése függvényében - támogatja a
hatályos munkaszerződése egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.
Fentiek értelmében a Kft. taggyűlésének soron következő ülésén, vagy ülés tartása nélküli
írásbeli döntéshozatal esetén, a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a Közgyűlés
elnöke szavazatával - a Kft. felügyelőbizottságának a jelen bérfejlesztés kérdésében kialakított
támogató döntése függvényében - a munkabér emeléséhez kapcsolódó határozatot, jelen
veszélyhelyzeti határozat szerinti tartalommal támogatja.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Attila Simon
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
a taggyűlés, vagy a taggyűlés tartása nélküli
írásbeli
szavazás
időpontjához
igazodva,
legkésőbb 2021. április 1.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
23/2021. (III. 19.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. §-ának (4) bekezdésében
rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
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1. A Heves Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs közfeladatai ellátásába a 2021-2027-es programozási időszak során
is be kívánja vonni az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t (székhelye: 3300 Eger,
Kossuth Lajos u. 9., adószám: 25561179-2-10, cégjegyzékszáma: 10-09-035756, képviseli:
Dr. Kurucz András, ügyvezető), mely okán a 2021-2027-es fejlesztési időszakra szóló
feladatellátással történő kibővítés tárgyában első ízben módosítom a Felek között 2019.
november 29. létrejött közfeladat-ellátási megállapodást.
Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötendő - jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - közfeladat-ellátási megállapodás kapcsán
szükséges intézkedések megtételére, a közfeladat-ellátási megállapodás aláírására a Heves
Megyei Közgyűlés elnöke jogosult.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnöke
2021. március 31.

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által
Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Agria Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. alapítójának és egyben legfőbb szervének feladat és hatáskörében eljárva
egyetértek azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak ellátásában a Kft.
a 2021-2027-es programozási időszakban is részt vállaljon. Erre tekintettel jelen alapítói
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyom a Heves Megyei Önkormányzattal
kötendő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közfeladat-ellátási megállapodást, és
felhatalmazom a Kft. ügyvezetőjét annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kurucz András
Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezető
2021. március 31.
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 23/2021. (III. 19.) számú
veszélyhelyzeti határozatához
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Közfeladat ellátási megállapodás
(a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedettek)
Amely létrejött egyrészt
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász Attila
Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma:
15728946 8411 321 10), mint önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről
Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli:
Dr. Kurucz András, ügyvezető, adószám: 25561179-2-10, cégjegyzékszáma: 10-09-035756),
mint Kft, a továbbiakban Kft.
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények:
1.1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat olyan területi
önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint – kötelező feladatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében
→ a területfejlesztés és területrendezés feladata:
a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek
elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása,
a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása
érdekében;
c) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés
elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a
határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének
elősegítése.
→ a területfejlesztés feladata különösen:
a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő,
a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és
érvényesítése;
b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű
térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező
központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
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f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.
→ a területrendezés feladata különösen:
a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;
b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő
területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve
elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása;
c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok
összehangolása.
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és
egyéb érintett szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el.
1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében
közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok
ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához
szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben
történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli
szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosi részesedésével működő Kft fő- és
egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági
tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat
részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási
közfeladatai ellátásában működik közre.
1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az – integrált területi program összeállításáért
felelős megyei önkormányzat, mint - területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív
programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak
módosítását,
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú
értékelési szempontokat,
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő
bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához,
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól
a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a
kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megyében felhasználható
forrásainak megalapozott tervezéséhez a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes
települését – kivéve Eger MJV-t – érintő projektgyűjtést hajtott végre.
A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladataként nevesíti az
integrált területi programok – úgy, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) esetében a Heves Megyei Integrált Területi Program - összeállítását és annak
végrehajtását is.
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Felek előtt ismert, hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, meghirdetésre kerülő felhívások
egy részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat vagy az általa vezetett konzorcium
nyújthat be támogatási kérelmet.
Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. melléklete értelmében a megyei önkormányzat - a
megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési
önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei
jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment
tevékenységének, valamint a kormányrendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt további
tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A
közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó
szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a
Kormányrendelet fent hivatkozott rendelkezései szerint a Kormányrendelet hatálya alá tartozó
támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és
megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési önkormányzat kéri.
A fent írtakon túl a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési időszak területi tervezéséhez
kapcsolódóan és megyei programdokumentumainak megalapozásaként az Önkormányzat a
megye összes települését, továbbá az operatív programok potenciális kedvezményezettjeit
érintő projektgyűjtést hajt végre. Az integrált területi programok összeállítása és annak
végrehajtása is változatlanul a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladata.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a területi szereplők részére meghatározott
közfeladatokat a továbbiakban is a Kft. bevonásával látja el, ennek alapján Felek a 2021-2027
programozási időszakot előkészítő és a 2021-2027 ciklusra eső projekt-előkészítéssel
kapcsolatos és a projektmenedzsmenttel összefüggő feladatok ellátása során is együttműködnek
egymással. Ennek keretében Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megállapodás 1./
pontjában foglalt feladatok ellátását a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszak vonatkozásában
is változatlan formában fenn kívánják tartani úgy a fejlesztési időszak tervezéséhez
kapcsolódóan, mint a rendelkezésre álló források előírásszerű felhasználása vonatkozásában.
1.4. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet kizárólagos
tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjában foglalt körülmények – úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés
hiánya, strukturális és gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény – fennállhatnak.
1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat – figyelemmel
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire – a nettó 2.000.000,-Ftot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései (építési
beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés) esetén – a beszerzés sajátosságaira,
körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is figyelemmel – a
Közgyűlés Elnökének – a Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított, átruházott
hatáskörön alapuló – döntése alapján 3 írásos ajánlat (ajánlatkérés) beszerzésére jogosult.
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Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet
alapján nem kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodásokra,
amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek
részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzésekről
szóló törvény ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában vannak.
2./ Megállapodás tárgya:
2.1. Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra
is - Felek vállalják, hogy a Kormányrendelet, valamint a 2021-2027-es európai uniós
programozási időszak hatálya alá tartozó uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló
támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését
megelőző folyamatokban, majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében, valamint a
projektek fejlesztésében és megvalósításában egymással együttműködnek, Önkormányzat
ezen feladatok megvalósításába – a hivatkozott Kormányrendeletben, illetve a 2021-2027-es
európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezésekben kapott
felhatalmazás alapján - Kft-t bevonja az alábbi feladatokba:
-

-

a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési
megállapodások és egyéb - a feladatellátásra létrejövő - szerződések keretében a
Kormányrendelet hatálya alá tartozó, valamint a területi operatív programon túlmenően
más Európai Uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások megszerzésére
irányuló pályázatai előkészítését megelőző feladatok ellátása,
ezen fejlesztési projektek előkészítése,
nyertes pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
nyertes pályázat esetén beszerzési, közbeszerzési, beszerzési és közbeszerzési
koordinációs feladatellátás,
közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok
ellátásában,
közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további
feladatok ellátásában.

Kft. tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége
elsősorban a projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei,
projektmenedzsment költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása,
stb.) kerül elszámolásra.
2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján –
figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is – Kft vállalja, hogy az Önkormányzat
Kormányrendelet, illetve a 2021-2027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét
szabályozó hatályos rendelkezések hatálya alá tartozó, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programon, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon
kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló pályázataiban (ágazati operatív
programok, közvetlen brüsszeli források, interregionális együttműködési programok, stb.),
továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban részt vesz, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan
- megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtását,
- megyei társadalomfejlesztési programok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés
elősegítése érdekében,
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- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák készítését,
- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását.
2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó – az Önkormányzatnak a megyei
területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves Megyei
Integrált Területi Program dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósítását szolgáló,
vagy az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához kapcsolódó, azt elősegítő pályázatok kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó, konzorciumvezető, konzorciumi
partner) minőségben (ide nem értve a TOP és TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó,
konzorciumi formában biztosított projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és egyéb
feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, vele egyetértésben vesz részt.
2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó
pályázatok előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával,
valamint az ezen cél szem előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások
igénybevételével részt vállal. Az együttműködés feltételeit a Felek esetileg alakítják ki, az
elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét biztosító előírások és jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével, a hatékony és gazdaságos projekt-megvalósítás céljának
biztosíthatósága mellett.
2.5. Amennyiben a 2.1., 2.2., 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellátás vonatkozásában
annak szükségessé felmerül, a Kft. feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5.
pontok szerinti eljárásrend keretében történhet.
3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak végrehajtását
érintő fejlesztési elképzelésekről, annak változásairól, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályi
változásokról, döntésekről folyamatosan tájékoztatják egymást.
4./ Felek között jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60
napos felmondási idővel írásban, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal
felmondhatják, mely esetben kötelesek a folyamatban lévő feladatok ellátásáról – a pályázatok
zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartó – egyeztetést folytatni, és a feladatellátás
biztonságát nem veszélyeztető megoldást találni.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a
hivatkozott Kormányrendelet, valamint a 2021-2027 fejlesztési időszakra vonatkozó – azonos
tárgykörben megalkotandó - jogszabály rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett
kölcsönösen együttműködnek, melynek során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik
ki:
Önkormányzat részéről:

Név: Domján
Róbert,
Területfejlesztési
Területrendezési Osztály vezetője
Tel. szám:
36/521-334

Kft részéről:

Név:
Tel. szám:

és

Dr. Kurucz András, ügyvezető
36/891-505

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely
körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
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6./ Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik fél
bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a
másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve
harmadik személy tudomására, kivéve, ha arra őket jogszabály kötelezi.
7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
8./ A Megállapodás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös
aláírásával lép hatályba. Önkormányzat 2, Kft. 1 eredeti példányt kap.
9./ Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában kell történnie.
10./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése
alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek a per tárgyának értékétől függően
kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12./ Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet, a 20212027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezések,
valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírják.
Eger, 2021. március ….

.............................................

...........................................

Agria Térségfejlesztési
Nonprofit Kft.
Dr. Kurucz András
Ügyvezető

Heves Megyei Önkormányzat
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:
Eger, 2021. március .......

...........................................
Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 24/2021. (III. 22.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és
hatáskörében eljárva az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom.
1./ A Heves Megyei Önkormányzat megköszöni mindazon személyek és közösségek
támogatását, akik aláírásukkal támogatták a Minority SafePack kezdeményezést.
Üzenjük: nem vagytok egyedül.
2./ A Heves Megyei Önkormányzat üdvözli az Európai Parlament állásfoglalását a Minority
SafePack kapcsán. Kijelenti, hogy változatlanul elkötelezett az Európai Unió alapértékei iránt,
azon dolgozik, hogy mind nemzeti, mind uniós célkitűzéseinket közösen valósítsuk meg.
3./ A Heves Megyei Önkormányzat elutasítja az Európai Bizottság 2021. január 14-i, a
„Minority SafePack — egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári
kezdeményezésről szóló közleményében foglaltakat, amely szerint nincs szükség további
jogalkotásra, illetve nem ért egyet a kohéziós politikai pénzeszközökkel kapcsolatos
jogszabályi keret kiigazításával. Csalódottan tapasztalja, hogy 50 millió kisebbségben élő
európai embert, beleértve a magyar kisebbségek lakta területeket is, cserben hagyta az Európai
Bizottság állásfoglalása.
4./ A Heves Megyei Önkormányzat támogatja az aláírásgyűjtésben szerepelt 9 egyedi javaslat
mindegyikét, különösen javasolja, hogy az Európai Unió határozza meg a kulturális-és nyelvi
sokszínűség védelmének módjait. Támogatja a kis régiókban élő, kisebbségi nyelvet beszélő
közösségek számára támogatási program indítását, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
céljainak megerősítésére. Támogatja, hogy a kisebbségi jogokat az Európai Unió szabályozza,
a kisebbségi jogok is legyenek részei az uniós alapszerződésnek.
5./ A Heves Megyei Önkormányzat elvárja Vera Jourová biztostól, az Európai Bizottság
értékekért és átláthatóságért felelős alelnökétől, hogy konkrét intézkedési javaslatot
fogalmazzon meg a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés kapcsán.
Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
25/2021. (III. 29.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. §-ának (4) bekezdésében
rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
1. A Heves Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs közfeladatai ellátásába a 2021-2027-es programozási időszak során
is be kívánja vonni a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszám: Cg. 10-09035433, adószám: 25402038-2-10, ügyvezető: Dudás Tamás), mely okán a 2021-2027-es
fejlesztési időszakra szóló feladatellátással történő kibővítés tárgyában első ízben
módosítom a Felek között 2016. március 11. napján létrejött közfeladat-ellátási
megállapodást.
A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötendő - jelen határozat mellékletét
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - közfeladat-ellátási megállapodás
kapcsán szükséges intézkedések megtételére, a közfeladat-ellátási megállapodás aláírására
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke jogosult.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
2021. március 31.

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által
Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítójának és egyben legfőbb szervének feladat és
hatáskörében eljárva egyetértek azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített
és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak
ellátásában a Kft. a 2021-2027-es programozási időszakban is részt vállaljon. Erre – és a
társaság felügyelőbizottságának a tárgyban hozott támogató döntésére is - tekintettel jelen
alapítói határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyom a Heves Megyei
Önkormányzattal kötendő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közfeladat-ellátási
megállapodást, és felhatalmazom a Kft. ügyvezetőjét annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dudás Tamás
Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezető
2021. március 31.
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 25/2021. (III. 29.) számú
veszélyhelyzeti határozatához
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Közfeladat ellátási megállapodás
(a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedettek)
Amely létrejött egyrészt
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász Attila
Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma:
15728946 8411 321 10), mint önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,
másrészről
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.,
képviseli: Dudás Tamás, ügyvezető, adószám: 25402038-2-10, cégjegyzékszáma: Cg. 10-09035433), mint Kft, a továbbiakban Kft.
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények:
1.1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat olyan területi
önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint – kötelező feladatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében
→ a területfejlesztés és területrendezés feladata:
a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek
elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása,
a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása
érdekében;
c) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés
elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a
határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének
elősegítése.
→ a területfejlesztés feladata különösen:
a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő,
a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és
érvényesítése;
b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű
térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező
központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.
→ a területrendezés feladata különösen:
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a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;
b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő
területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve
elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása;
c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok
összehangolása.
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és
egyéb érintett szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el.
1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében
közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok
ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához
szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben
történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli
szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosi részesedésével működő Kft fő- és
egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági
tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat
részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási
közfeladatai ellátásában működik közre.
1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az – integrált területi program összeállításáért
felelős megyei önkormányzat, mint - területi szereplő
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív
programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak
módosítását,
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú
értékelési szempontokat,
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő
bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához,
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól
a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a
kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megyében felhasználható
forrásainak megalapozott tervezéséhez a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes
települését – kivéve Eger MJV-t – érintő projektgyűjtést hajtott végre.
A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladataként nevesíti az
integrált területi programok – úgy, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) esetében a Heves Megyei Integrált Területi Program - összeállítását és annak
végrehajtását is.
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Felek előtt ismert, hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, meghirdetésre kerülő felhívások
egy részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat vagy az általa vezetett konzorcium
nyújthat be támogatási kérelmet.
Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. melléklete értelmében a megyei önkormányzat - a
megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési
önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei
jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment
tevékenységének, valamint a kormányrendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt további
tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A
közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó
szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a
Kormányrendelet fent hivatkozott rendelkezései szerint a Kormányrendelet hatálya alá tartozó
támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és
megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési önkormányzat kéri.
A fent írtakon túl a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési időszak területi tervezéséhez
kapcsolódóan és megyei programdokumentumainak megalapozásaként az Önkormányzat a
megye összes települését, továbbá az operatív programok potenciális kedvezményezettjeit
érintő projektgyűjtést hajt végre. Az integrált területi programok összeállítása és annak
végrehajtása is változatlanul a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladata.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a területi szereplők részére meghatározott
közfeladatokat a továbbiakban is a Kft. bevonásával látja el, ennek alapján Felek a 2021-2027
programozási időszakot előkészítő és a 2021-2027 ciklusra eső projekt-előkészítéssel
kapcsolatos és a projektmenedzsmenttel összefüggő feladatok ellátása során is együttműködnek
egymással. Ennek keretében Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen megállapodás 1./
pontjában foglalt feladatok ellátását a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszak vonatkozásában
is változatlan formában fenn kívánják tartani úgy a fejlesztési időszak tervezéséhez
kapcsolódóan, mint a rendelkezésre álló források előírásszerű felhasználása vonatkozásában.
1.4. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet kizárólagos
tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjában foglalt körülmények – úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés
hiánya, strukturális és gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény – fennállhatnak.
1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat – figyelemmel
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire – a nettó 2.000.000,-Ftot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései (építési
beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés) esetén – a beszerzés sajátosságaira,
körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is figyelemmel – a
Közgyűlés Elnökének – a Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított, átruházott
hatáskörön alapuló – döntése alapján 3 írásos ajánlat (ajánlatkérés) beszerzésére jogosult.
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Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet
alapján nem kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodásokra,
amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek
részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzésekről
szóló törvény ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában vannak.
2./ Megállapodás tárgya:
2.1. Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra
is - Felek vállalják, hogy a Kormányrendelet, valamint a 2021-2027-es európai uniós
programozási időszak hatálya alá tartozó uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló
támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését
megelőző folyamatokban, majd ezen fejlesztési projektek előkészítésében, valamint a
projektek fejlesztésében és megvalósításában egymással együttműködnek, Önkormányzat
ezen feladatok megvalósításába – a hivatkozott Kormányrendeletben, illetve a 2021-2027-es
európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezésekben kapott
felhatalmazás alapján - Kft-t bevonja az alábbi feladatokba:
-

-

a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési
megállapodások és egyéb - a feladatellátásra létrejövő - szerződések keretében a
Kormányrendelet hatálya alá tartozó, valamint a területi operatív programon túlmenően
más Európai Uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások megszerzésére
irányuló pályázatai előkészítését megelőző feladatok ellátása,
ezen fejlesztési projektek előkészítése,
nyertes pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
nyertes pályázat esetén beszerzési, közbeszerzési, beszerzési és közbeszerzési
koordinációs feladatellátás,
közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok
ellátásában,
közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további
feladatok ellátásában.

Kft. tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége
elsősorban a projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei,
projektmenedzsment költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása,
stb.) kerül elszámolásra.
2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján –
figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is – Kft vállalja, hogy az Önkormányzat
Kormányrendelet, illetve a 2021-2027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét
szabályozó hatályos rendelkezések hatálya alá tartozó, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programon, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon
kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló pályázataiban (ágazati operatív
programok, közvetlen brüsszeli források, interregionális együttműködési programok, stb.),
továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban részt vesz, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan
- megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtását,
- megyei társadalomfejlesztési programok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés
elősegítése érdekében,
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- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák készítését,
- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását.
2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó – az Önkormányzatnak a megyei
területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves Megyei
Integrált Területi Program dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósítását szolgáló,
vagy az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához kapcsolódó, azt elősegítő pályázatok kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó, konzorciumvezető, konzorciumi
partner) minőségben (ide nem értve a TOP és TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó,
konzorciumi formában biztosított projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és egyéb
feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, vele egyetértésben vesz részt.
2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó
pályázatok előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával,
valamint az ezen cél szem előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások
igénybevételével részt vállal. Az együttműködés feltételeit a Felek esetileg alakítják ki, az
elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét biztosító előírások és jogszabályi
rendelkezések figyelembe vételével, a hatékony és gazdaságos projekt-megvalósítás céljának
biztosíthatósága mellett.
2.5. Amennyiben a 2.1., 2.2., 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellátás vonatkozásában
annak szükségessé felmerül, a Kft. feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5.
pontok szerinti eljárásrend keretében történhet.
3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak végrehajtását
érintő fejlesztési elképzelésekről, annak változásairól, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályi
változásokról, döntésekről folyamatosan tájékoztatják egymást.
4./ Felek között jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60
napos felmondási idővel írásban, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal
felmondhatják, mely esetben kötelesek a folyamatban lévő feladatok ellátásáról – a pályázatok
zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartó – egyeztetést folytatni, és a feladatellátás
biztonságát nem veszélyeztető megoldást találni.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a
hivatkozott Kormányrendelet, valamint a 2021-2027 fejlesztési időszakra vonatkozó – azonos
tárgykörben megalkotandó - jogszabály rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett
kölcsönösen együttműködnek, melynek során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik
ki:
Önkormányzat részéről:

Név: Domján
Róbert,
Területfejlesztési
Területrendezési Osztály vezetője
Tel. szám:
36/521-334

Kft részéről:

Név:
Tel. szám:

és

Dudás Tamás, ügyvezető
+36 30/367 32 56

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely
körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
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6./ Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik fél
bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a
másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve
harmadik személy tudomására, kivéve, ha arra őket jogszabály kötelezi.
7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
8./ A Megállapodás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös
aláírásával lép hatályba. Önkormányzat 2, Kft. 1 eredeti példányt kap.
9./ Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában kell történnie.
10./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése
alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás
útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek a per tárgyának értékétől függően
kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12./ Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet, a 20212027-es európai uniós programozási ciklus eljárásrendjét szabályozó hatályos rendelkezések,
valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírják.
Eger, 2021. március ……..
.............................................
Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft.
Dudás Tamás Ügyvezető
Kft.

...........................................
Heves Megyei Önkormányzat
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnöke
Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:
Eger, 2021. március .......
...........................................
Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály
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